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SUNDAY
07:45am Holy Mass in Malayalam
10:00am Holy Mass in Malayalam
11:45am Holy Mass in English
05:30pm Holy Mass in Malayalam
MONDAY — THURSDAY
07:00pm Holy Mass in Malayalam
TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony
THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude
FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam
SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help

Nov 23 to 26

റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ

WEDDING BANNS
TINU BENNY VETTIKATTIL : Wedding of Tinu Benny s/o Benny Mathew and Sheela
Benny from Vettikattil family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove,
Chicago with Timy Thomas d/o Thomas and Mercy from Thannichuvattil family of
St. George's Forane Parish, Kaipuzha is scheduled on January 14, 2019
SACHIN MATHEW CHEMMAMTHARA : Wedding of Sachin s/o Mathew and Anitha from Chemmamthara family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton
Grove, Chicago with Meenu d/o Abraham and Lali from Kunnampadavil of St. Stephen's Forane Parish, Uzhavoor is scheduled on January 7, 2019
AMAL REJI AZHAKULATHIL : Wedding of Amal s/o Reji and Suma from Azhakulathil
family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Meera d/
o Abraham and Lali from Kunnampadavil of St. Stephen's Forane Parish, Uzhavoor is
scheduled on January 5, 2019

If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.

ആത്മാഭിഡഷക നിറവിൽ ആയിരങ്ങൾ പവെടുത്ത കൃപാഭിഡഷകത്തിന് രിരിവരളിഞ്ഞു
വെൻറ് ഡമരീസ് ക്നാനായ കഡത്താലിക്കാ ഡദവാലയത്തിന്വറ ഡനരൃരവത്തിൽ അണക്കര മരിയൻ
ധ്യാനഡകത്രം രക്ഷാധ്ികാരി ഫാദർ വ ാമിനിക് വളന്മനാൽ നയിക്കുന്ന കൃപാഭിഡഷക ധ്യാനത്തിന്
രിരിവരളിഞ്ഞു. ധ്യാനത്തിന്വറ ത്പാരംഭ ദിനമായ നവംൈർ 23 രിെളാഴ്ചയിൽ നടന്ന വി. ൈലിയിൽ
മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ച ചിക്കാഡ ാ രൂപരാധ്യക്ഷൻ മാർ ഡേക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് വചനെഡരശം നൽകി
കൃപാഭിഡഷകം ഉദ്ഘാടനം വചയ്രു. ഇടവക വികാരി ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ, ഫാ. വ ാമിനിക് വളന്മനാൽ
ഫാ.ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ, ഫാ.ഡപാൾ ചാലിഡേരി, ഫാ. ഡോർജ് മാളിഡയക്കൽ, ഫാ. ഡോൺസ് വി.െി..എന്നിവർ
വി. ൈലിയിൽ െഹകാർമികരായിരുന്നു. നാലു ദിവെങ്ങളായി നടക്കുന്ന ധ്യാനത്തിന് അഡമരിക്കയുവട വിവിധ്
െംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തിലധ്ികം ഡപർ പവെടുക്കുന്നു. നവംൈർ 26 രിെളാഴ്ച െമാപിക്കുന്ന
ധ്യാനത്തിന്വറ വിേയത്തിന് വിവിധ് കമ്മിറ്റികളുവട ഡനരൃരവത്തിൽ വിപുലമായ ത്കമീകരണങ്ങളാണ്
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പള്ളികൂദാശാകാലം നാലാം ഞായർ / Forth Sunday of Dedication of Church

Nov 25

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

1 Kgs 06: 11-19

Surya Karikulam

2nd Reading

Ezek 43: 01-07

Valsa Anchakunnathu

Gospel

Mt 22: 41—46

11:45 AM English Mass

CHUNKS YOUTH GATHERING IN OUR CHURCH

ൈഹു.അ വ. ത്ഫാൻെിസ് ഡോർജ് (എക്സ്. എം. പി.) ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ്
വെ.ഡമരിസ് പാരിഷ് െരർശിച്ചു.
ചിക്കാഡ ാ വക.െി.എസ് ക്നാനായ ബനറ്റിൽ പവെടുക്കുവാനായി
ചിക്കാഡ ായിൽ എത്തിയ ഡകരള ഡകാൺത് സ് സ്ഥാപക ഡനരാവായ ത്ശീ.
വക.എം. ഡോർേിന്വറ പുത്രനും, മുൻ ഇടുക്കി എം.പിയുംമായ
ൈഹു.അ വഡക്കറ്റ് ത്ഫാൻെിസ് ഡോർജ് നവംൈർ 18 ഞായറാഴ്ച
ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വെ.ഡമരിസ് ക്നാനായ പാരിഷ് െരർശിച്ചു. ക്നാനായ
റീേിയൻ
യറക്ടറും വെ.ഡമരീസ് ഇടവക വികാരിയുമായ ഡമാൺ.
ഡരാമസ് മുളവനാൽ, അെി.വികാരി റവ. ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ ,
റവ.ഫാ. ഫിലിപ്പ് വരാടുകയിൽ, മറ്റു പാരിഷ് ഭരണെമിരി അം ങ്ങൾ
എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

വരാടുകയിൽ ൈഹു. ഫിലിപ്പ് അച്ചന്വറ പൗഡരാഹിരയ െുവർണ്ണേൂൈിലി ആഡഘാഷിച്ചു.

ചിക്കാഡ ാ രൂപര ക്നാനായ മിഷൺ മുൻ
യറക്ടറായിരുന്ന ൈഹു. ഫിലിപ്പ്
വരാടുകയിൽ അച്ചന്വറ പൗഡരാഹിരയ െവീകരണത്തിന്വറ െുവർണ്ണ േൂൈിലി ചിക്കാഡ ാ
വെ. ഡമരീസ് ക്നാനായ കഡത്താലിക്കാ ഡദവാലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തവപ്പട്ടു. നവംൈർ 18 ന്
ഞായറാഴ്ച രാവിവല 10 മണിക്ക് േൂൈിലി വിളക്കിന് രിരി വരളിയിച്ചുവകാണ്ട് നടത്തിയ
കൃരജ്ഞരാ ൈലിയിൽ ൈഹു. ഫിലിപ്പ് അച്ചൻ മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ചു. ഇടവക
വികാരിയും ക്നാനായ റീേിയൺ
യറക്ടറുമായ ഫാദർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ, അെി.
വികാരി ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ എന്നിവർ വി.ൈലിയിൽ െഹകാർമികരായിരുന്നു.
നൂറുകണക്കിന് വിശവാെികൾ പവെടുത്ത വി. കുർൈാന മഡധ്യ നടത്തിയ വചന
െഡരശത്തിൽ ബദവവിളിക്ക് അനുഡയാേയരായവവര അലല ബദവം വിളിക്കുന്നത്, മറിച്ച്
വിളിച്ചരിനു ഡശഷം അവവര ഡയാ യരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ബദവം വചയ്യുന്നവരന്ന്
ൈഹു.ഫിലിപ്പ് അച്ചൻ േനങ്ങവള ഓർമിപ്പിച്ചു. നമ്മുവട പടിവാരിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന
‘സ്ഡനഹവമന്ന’ ആ യാചകവന ഡൈാധ്യഡത്താവട നാം െവീകരിച്ചാൽ, നാം ആത് ഹിക്കുന്ന എലലാ െുഖ്വും െമ്പത്തും കൂവട
ഡപാരുവമന്നും എന്നാൽ അരിവന മാനയരഡയാടും മാരൃകാപരമായും വിനിഡയാ ിക്കുഡമ്പാളാണ് ബദവസ്ഡനഹം നമ്മളിൽ
പൂവണിയുന്നവരന്ന് രന്വറ വചന െഡരശത്തിൽ അഡേഹം കൂട്ടിഡച്ചർത്തു. 1969
ിെംൈർ 18ാാാം രീയരി അഭിവരയ
മാർ.ഡരാമസ് രറയിൽ പിരാവിൽനിന്നും പൗഡരാഹിരയം െവീകരിച്ച ഫിലിപ്പ് അച്ചൻ 1999 മുരൽ 2004 വവരയുളള
കാലയളവിൽ ചിക്കാഡ ാ ക്നാനായ മിഷൺ
യറക്ടറായിരുന്നഡപ്പാൾ വചയ്ര ഡെവനങ്ങവള അനുസ്മരിച്ചുവകാണ്ട്
ഇടവക വികാരി ഫാദർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ െംൊരിച്ചു. നരിെൂചകമായി അച്ചവന വൈാവക്ക നൽകി െവീകരിക്കുകയും,
വപാന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയും വചയ്രു. രുടർന്ന് കുടുംൈങ്ങളവടാത്ത് ഡകക്ക് മുറിക്കുകയും, രന്വറ പൗഡരാഹിരയ
െുവർണ്ണ േൂൈിലി വർഷത്തിന്വറ രുടക്കം വെ.ഡമരിസ് ഇടവക േനങ്ങഡളാവടാത്ത് ആഡഘാഷിക്കുവാൻ ൊധ്ിച്ചരിലുളള
െഡതാഷവും അഡേഹം പെുവച്ചു. െി.െി. ി കുട്ടികൾക്കായി ത്കിസ്മെിഡനാടനുൈന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന “ഉണ്ണിവക്കാരു കുഞ്ഞാട്”
എന്ന ദാനധ്ർമ്മ പദ്ധരിയുവട ഉദ്ഘാടനവും രദവെരത്തിൽ ൈഹു. ഫിലിപ്പ് അച്ചൻ നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങുകളുവട
െു മമായ ത്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചർച്ച് എക്െികയൂട്ടീവ് ഡവണ്ട ത്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി.

